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بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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 Ideological  مسائل ايدئولوژيک

 

  ّعبدالحی حبيبی: به اھتمام
  گدرويش ورد: فرستنده

  ٢٠١٧  دسمبر٢۵

 ۀترجم
ُالسواد االعظم َّ- ٢٩  

  حکيم سمرقندی - ھيم بن زيدّابوالقاسم اسحاق بن محمد بن اسماعيل بن ابرا: تأليف

  ھجری به فرمان اميرنوح سامانی) ٣٧٠( ترجمه به فارسی درحدود

  

  ومسقسمت  - پنجاه وھفتمألۀمس

 دنيا ۀ دجال وفتنۀروه اند که ايشان ازفتنگسه : فتگوانس ابن مالک رضی هللا عنه روايت کند، که رسول عليه السالم 

  .وآخرت ايمن باشند

آن کسانی که : موس. روه که تقدير نيکی وبدی ازخدای تعالی بينندگآن : دوم. مرا دوست دارندکه ياران  کسانی: اول

  . درسنت من زنندگچن

سنت کند، وازخيانت وظلم دورباشد ه  حالل خورد وکار بهھرک: فتگابوسعيد خدری روايت کند، که رسول عليه السالم 

  .ينه دربھشت شودئھرآ

ينه مرازنده کرده ئھرکه سنت من زنده دارد، ھرآ: فتگيت کند، که رسول عليه السالم وانس بن مالک رضی هللا عنه روا

  .ينه بامن دربھشت باشدئباشد، وھرآ

که سرانجام کاردرآخرزمان قومی بيرون آيد ، : فتگوعبدهللا بن عباس رضی هللا عنه روايت کند، که رسول عليه السالم 

ان درنده باشند، ودردل ايشان ھيچ گرگايشان چون دلھای ديوسياه وچون که رويھايشان چون روی آدمی باشد، ودلھای 

 .رازميان بيرون روی ترا غيبت کنندگوا. ر درميان ايشان باشی، ترابيازارندگوايشان خونريزباشند، وا. رحمت نباشد

وامين درميان . نکنندرا امرمعروف ونھی ازمنکر کنی قبول  ر ايشانگوا. ر ايشان را امين داری ، باتو خيانت کنندگوا

وسنت درميان ايشان بدعت باشد، . من درميان ايشان ضعيف باشد وفاسق قوی باشدؤوم. ايشان خاين باشد وخاين امين

ّواندران وقت خدای عزوجل بدان را ايشان . وبدعت سنت باشد   .زگمارد، چون دعاکنند مستجاب نشود ھرگّ

ذاشتم دوچيز، که بدين دوچيز گمن ازپس خود، ازبھرشما ب: فتگالم وابوھريره روايت کند، که رسول اکرم عليه الس

ّيکی کتاب خدای عزوجل، دويم سنت من که رسولم: رديدگمراه نگ ّ.  
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ھرکه حج کند وعمره آرد، ودربيت المقدس : فتگوابوامامة الباھلی رضی هللا عنه روايت کند، که رسول عليه السالم 

  .اتمام کرده باشدينه سنت مرئنمازکند، وجھاد کند ھرآ

ينه پيغمبر رادوست دارد، وھرکه اين ئکه ھرکه قرآن را دوست دارد، ھرآ: فتگ وعبدهللا بن مسعود رضی هللا عنه 

وھرکه  فربه بود، معنی قرآن را . نزارکن درخواندن قرآن ومتابعت رسول عليه السالم تن خود را وگدورادريابد، 

  . درنتواند يافتدرنيابد وسنت پيغمبر عليه السالم نيز

ّکه خدای راعزوجل شرم وکرم آنست، که مرد : فتگوانس بن مالک رضی هللا عنه روايت کند ، که رسول عليه السالم  ّ

ّوھرچه آن پيرسنتی وجماعتی ازخدای عزوجل خواھد رواشود. پيررا عذاب نکند که سنتی وجماعتی باشد ّ.  

  :رسل استپنج چيز سنت پيغمبران م: فتگورسول عليه السالم 

بوی : پنجم . مسواک کردن: چھارم. تواضع کردن: موس. دوست ياری کردن وبردباری کردن: دوم. شرم داشتن: اول 

  .خوش کردن

ّفت درقول خدای عزوجلگوسعيد بن جبير  َوانی لغفارلمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اھتدی: ّ َ ََ ََّ ِ ِ ِ ُِ ُ َ َ ََ ََ َ ََ َ ِّ ُ َ  آنکس راکه سنت :فتگ. ّ

  .رامالزم بود

درآخرزمان قومی پديد آيند، که درحالت : فتگوعبدهللا بن عمررضی هللا عنھما روايت کند، که رسول عليه السالم 

حق . وھيچ ازبھرخدای ودين نبود. وھمت ايشان شک بود وفرج ومال ولباس. يعنی علم ھوا وبدعت. جوانی علم آموزند

 هپس ھرک. را دارند خوش آيد رد، ازآن طاعت که آنگنظرلعنت وچون سلطان درايشان نرگتعالی بايشان نظرنکند م

  . درسنت من زند، روزقيامت بامن بودگدرآن زمان بود وچن

برمردمان، زمانه ای آيد، که دين دارد، دين خودرا : فتگ هللا روايت کند، که رسول عليه السالم ةوحسن بصری رحم

  .يزان باشد ازبھردين خود، ازين کوه بدان کوه، وازين باديه بدان باديه ھمچو روباهرگر گبسالمت نتواند داشت، م

آن : ونه حالل بود؟ گچ: فتندگ. ن زمانه ای که بی زن بود حالل بودآدر: فتگفتی، کی بود؟ گکه  که اين: فتندگپس ياران 

  .معصيته ربگدست نيايد مه ردد، وقوت بگ گی باشد که عيش تنازمانه 

آب : که درسراست اما آن. پنج درسر وپنج درتن. ده چيز سنت است: فتگيره روايت کند، که رسول عليه السالم وابوھر

موی فرق را راست : پنجم. چھارم موی لب راست کردن. مسواک کردن: م وس. دردھان کردن است وآب دربينی کردن 

  .داشتن

: پنجم . چھارم موی زيرناف پاک داشتن. موی بغل کندن: موس. ختنه کردن: دوم. ناخن چيدن:اول : اماآنچه درتن است

  .استنجا کرد

م، به وس. مدينهه ب: ھرروز ازآسمان پنج فرشته  فرود آيند ، يکی بربام کعبه، دوم: فت عليه الصلوة والسالمگورسول 

  .ورستانھاگدر: پنجم. دربازارھا وشھرھا: چھارم. بيت المقدس

َّاآل من ترک الفرايض هللا فقد خرج من ذمته: د آيد نداکنداما آن فرشته که بربام کعبه فرو ِ ِ ِْ ْ ََ َ َ ََ ََ َ َ اه باشيد، که گويند بدانيد وآگ. َ

ّھرکه ازفرايضھای خدای عزوجل دست بازدارد، آن اززنھار خدای عزوجل بيرون آمد ّّ مدينه فرودآيد، نداکند ه که ب وآن. ّ

ّم باشد، خدای عزوجل ھيچ کرداروی نپذيرداه باشيد، که ھرکه کسب وی حراگبدانيد وآ: ويدگو ورستانھا گکه در وآن. ّ

ورستانھا آواز گن آخوريد؟ از وبرچه چيز پشيمانی می!  ورستانھا چه آرزو می بريدگاين اھل : ويدگفرودآيد، نداکند و

رزوی ما آنست، که اربرديم، اکنون آگآيد، که پشيمانی ما ازآنست، که عمرھا به بيھوده برباد داديم ودرمعصيتھا روز

آرزوی ما . توانيم کنند وما نمی دھند وصدقه وخيرات می کنند وزکوة می خوانند ونماز می اھل مسجد ھا قرآن می

ّاه باشيد، که خدای عزوجل را رحمت گای اھل شھرھا وبازارھا بدانيد وآ: ويدگکند  وآنکه درشھرھا ندامی. اينست ازدنيا ّ
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رنه حرمت آن پيران بيداربودی، گا: ويدگپس ! ترسيد يدواريد، وازعذاب وی میرحمت وی امه ھست وعذاب ھست، ب

  ! رنه ازبھر چھارپايان بودی، برشمافروريزد عذاب، که ھمه دران عذاب ھالک شدیگو

  اين مقدار بس بود خردمند را

  

  


